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Anotace 

V předloţené práci je na začátku zpracována základní charakteristika EU. Navazuje 

na ni přehled evropských fondů a finančních nástrojů, pomocí kterých, mohou malí a 

střední podnikatelé dosáhnout na dotaci z fondů EU. Z další části se dozvídáme informace 

o malých a středních podnicích, jejich definici a kritéria jejich členění. Stěţejní částí této 

práce je oddíl, v němţ je analyzován jednak úspěšný projekt, kterému jiţ byla přidělena 

dotace z EU, a jednak se zde zkoumá míra vyuţití čerpání finančních prostředků 

z Operačního Programu Podnikání a Inovace v rámci Moravskoslezského kraje. Z této 

pasáţe je patrný celý časový průběh projektu. Zpracování projektu v tomto dokumentu je 

koncipováno tak, aby se z něho mohli inspirovat i potencionální ţadatelé o dotace z fondů 

EU. V závěrečném zhodnocení je uvedeno mimo celkové zhodnocení konkrétního projektu 

i několik návrhů na zlepšení stávající situaci v oblasti vyuţití evropských fondů. 

Klíčová slova: MSP, EU, dotace, ţadatel, fondy, operační program 

Summary 

In the present work at the beginning there is elaborated the basic characteristics of 

the EU. Continuating the list of European funds and financial instruments through which 

small and medium businesses are able to achieve a grant from EU funds. In the next 

section we learn about small and medium-sized companies, their definitions and criteria for 

their classification. The main part of this thesis is the section in which  is analyzed the 

successful project that has been already allocated funding from the EU and secondly 

examining the degree of recovery and funds from the Operational Programme Enterprise 

and Innovation in the Moravian region. From this passage is evident the entire time course 

of the project. Design for this document is designed in the way to inspire potential 

applicants for grants from EU funds. In the final assessment is shown the general 

assessment of a particular project and some suggestions for improving the current situation 

regarding the use of European funds. 

Key words: SME, EU, grant, applicant, funds, Operational Programme 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                        

 

Obsah 

1. Úvod ................................................................................................................. 1 

2. Strukturální pomoc EU v období 2007 – 2013 ...................................................... 3 

2.1. Pavučina finančních zdrojů ............................................................................. 3 

2.1.1. Programování evropské regionální politiky ............................................. 4 

2.2. Regionální politika EU 2007 – 2013 ............................................................... 5 

2.2.1. Strukturální fondy a Fond soudrţnosti ..................................................... 5 

2.2.2. Cíle regionální politiky ............................................................................ 6 

2.2.3. Členění území pro regionální politiku ..................................................... 8 

2.3. Programy v období 2007 - 2013 ..................................................................... 9 

2.4. Evropský zemědělský fond pro oblast venkova (EAFRD) ........................... 10 

2.4.1.  Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 ......................... 10 

2.5. Strukturální pomoc EU vyuţitelná v Moravskoslezskému kraji .................. 11 

2.5.1. Strukturální pomoc EU vyuţitelná pro MSP v MSK ............................. 11 

3. Charakteristika MSP ...................................................................................... 12 

3.1. Malé a střední podniky .................................................................................. 12 

3.1.1. Definice MSP ......................................................................................... 12 

3.1.2. Kritérium nezávislosti ............................................................................ 13 

3.2. Posouzení statutu MSP.................................................................................. 14 

3.3. Výhody a nevýhody MSP ............................................................................. 14 

3.4. Vývoj počtu MSP v Moravskoslezském kraji ............................................... 16 

4. Analýza vyuţití strukturální pomoci EU ............................................................. 17 

4.1 Analýza čerpání dotací z EU v Moravskoslezském kraji .............................. 17 

4.2.  Zahájení činnosti mladých zemědělců ......................................................... 17 

4.2.1. Podmínky poskytnutí podpory ............................................................... 18 

4.2.2. Kategorie příjemců podpory .................................................................. 18 

4.2.3. Forma a výše podpory ............................................................................ 19 

4.3. Příklad úspěšného čerpání dotace ................................................................. 19 

4.3.1. Podnikatelský plán ................................................................................. 20 



 

 

                                                                                                                                        

 

4.3.2. Metodika výpočtu finančního zdraví ..................................................... 21 

4.3.3. Další povinnosti ţadatele ucházejícího se o dotaci ................................ 23 

4.4. OP Podnikání a inovace ................................................................................ 28 

4.4.1. Čerpání dotací v jednotlivých prioritních osách OPPI........................... 28 

4.4.2. Vyhodnocení OPPI z hlediska čerpání finančních prostředků v MSK .. 32 

5. Návrhy a doporučení ............................................................................................ 34 

5.1. Návrh opatření ke zvýšení zájmu MSP o prostředky EU ............................. 34 

5.2. Zhodnocení projektu ..................................................................................... 35 

6. Závěr .................................................................................................................... 36 

SEZNAM LITERATURY ....................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                        

 

Seznam pouţitých zkratek 

České zkratky 

ARR  Agentura regionálního rozvoje 
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MSP  Malý a střední podnikatel 

NRP  Národní rozvojový plán 

NSRR  Národní strategický referenční rámec 

OP  Operační program 

OPPI  Operační program podnikání a inovace 

ROP  Regionální operační program 

Cizojazyčné zkratky 

EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development 

ERDF  European Regional Development Fund 

ICT  Information and Communication Technologies 

LAU  Lokal Administrative units 

NUTS  Nomenclature Unit sof Territorial Statistic  

SBA  Small Business Act 
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1. Úvod 

Česká Republika spolu s dalšími devíti státy vstoupila 1. května 2004 do Evropské 

Unie. Bulharsko s Rumunskem vstoupily do EU prvního ledna 2007 a tvoří tak území, 

které zaplňuje dvacet sedm států čítajících dohromady cca 500 miliónů obyvatel. EU je 

tedy, co do počtu obyvatel třetí největší útvar či organizace na světě. S takto velkým 

společenstvím jde ruku v ruce také míra rozmanitosti v jednotlivých částech Evropy. Jedná 

se například o odlišnosti ekonomické, náboţenské, sociální, politické, demografické či 

geografické. O eliminaci těchto rozdílů se EU snaţí prostřednictvím strukturální pomoci. 

Význam strukturálních fondů rostl především při postupné integraci jednotlivých 

států do evropského společenství. Při rozšiřování Unie se totiţ zvětšovaly ekonomické       

a sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony. EU je postavena na myšlence solidarity         

a soudrţnosti, mezi jejími hlavními cíly patří usilovat o zvyšování hospodářské a sociální 

úrovně zaostávajících regiónů. Prostřednictvím strukturálních fondů vkládá do postiţených 

oblastí finanční prostředky, tak aby se rozdíly mezi regióny sniţovaly. Dříve se finanční 

prostředky vynakládaly do sektorů, které byly určitým způsobem diskriminovány             

vůči ostatním vyspělejším odvětvím. Dnes se prostředky investují do méně rozvinutých 

regiónů s cílem nastartovat ekonomický růst, sniţovat nezaměstnanost a je kladen důraz na 

ochranu ţivotního prostředí. Jinými slovy řečeno, nyní se finanční částky neposkytují 

neefektivně, jen do zaostávajícího odvětví, které nezaručovalo potenciál růstu tzv. 

,,utápění― peněz, ale do vybudování takových struktur, které mají jasně stanovené cíle        

a  zaručují udrţitelný rozvoj. Jde například o vybudování dopravní infrastruktury, podporu 

vzdělávání, zlepšení podnikatelského prostředí, rozvoj venkova, zlepšování ţivotního 

prostředí. Snaţí se tedy o to, aby méně rozvinutým oblastem poskytla pevné základy, aby 

potom na nich mohla společnost v nich ţijící sama stavět. Tímto způsobem lze v 

dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout a udrţet ekonomický růst postiţených oblastí. 

Jednoduše lze politiku EU ve vztahu k regiónům přirovnat k chování bohatšího 

k chudšímu, kdy se bohatší nesnaţí pomoct chudšímu tím způsobem, ţe mu na roztrţený 

kabát pravidelně přišívá záplatu, ale usiluje o vytvoření takových podmínek, aby si ten 

zaostalejší vyrobil kabát sám. Tato práce prezentuje úspěšný projekt, který je tomu 

důkazem. Ţadatel o evropskou dotaci se na podnět EU stává podnikajícím subjektem 

v zemědělství. S velkým přispěním EU si opatřil nový traktor a zrekonstruoval 

hospodářskou budovu. 

Region soudrţnosti Moravskoslezsko, který je totoţný s Moravskoslezským 

krajem, patří mezi chudší oblasti EU. Jako kraj s bohatou průmyslovou tradicí, musel      

po přechodu na trţní hospodářství čelit důsledkům restrukturalizace průmyslu. Tento 

proces stále probíhá, je potřeba nalézt nová průmyslová odvětví, podpořit malé a střední 
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podniky, rozvíjet sluţby, podpořit cestovní ruch tak, aby pracovití lidé v tomto kraji našli 

uplatnění i ve 21. století. Mnoho činností a aktivit pro rozvoj MSK se jiţ podařilo 

realizovat. Existuje zde však stále obrovský potenciál v mnoha oblastech, který snad také 

s pomocí EU a jejich strukturálních fondů dokáţeme vyuţít.   

EU, realizací své politiky hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS), chce z celého 

prostoru společenství vytvořit ucelený trh se zdravě konkurenčním prostředím a s vysokou 

přidanou hodnotou. EU si uvědomuje, ţe musí posílit jako celek, investovat velké 

mnoţství peněz do vědy a výzkumu, inovativních technologií, podporovat malé a střední 

podnikatele (MSP), aby drţela krok se zeměmi s výrazně rostoucí ekonomikou, jako jsou 

například země nazývané BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jiţní Afrika). Tyto země 

mají ambice stát se v roce 2050 nejsilnějšími ekonomikami světa. Strukturální fondy mají 

tudíţ v širším pojetí význam nejen pro oblasti s niţší ţivotní úrovní v rámci EU, ale také 

pro EU jako celek.  

Role MSP v ekonomice EU a ČR je nezastupitelná. V podnicích do 250 

zaměstnanců, pracuje okolo dvou třetin zaměstnanců v nefinančním odvětví hospodářství. 

To se týká průměru EU27, v ČR je toto číslo nepatrně niţší. Malé a střední firmy jsou 

tahounem národních ekonomik a významnou měrou se podílí na tvorbě HDP. V ČR se 

MSP podílí na tvorbě HDP cca 34 %. Státy EU podporují MSP, protoţe si uvědomují 

jejich klíčovou roli v jejich hospodářství. Prostřednictvím strukturální pomoci EU, kterou 

tvoří strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond)       

a fond soudrţnosti se MSP ucházejí o dotace, které napomáhají k rozvoji firem či k jejich 

samotnému vzniku. EU chce těmito stimuly zvýšit zaměstnanost, konkurenceschopnost      

a celkovou ţivotní úroveň obyvatel. EU také svou regionální politikou posiluje povědomí 

evropské integrity. Těmito politikami EU směřuje vývoj společenství do stádia, kdy stále 

více občanů si bude připadat více Evropanem neţ občanem jednoho suverénního státu.  

Cílem této práce je analyzovat vyuţití strukturální pomoci EU pro rozvoj MSP 

v Moravskoslezském kraji. V rámci tohoto cíle je představen projekt, na jehoţ realizaci 

byla poskytnuta dotace. Zpracování tohoto podnikatelského záměru se také můţe stát 

inspirací pro potencionální ţadatele. 
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2. Strukturální pomoc EU v období 2007 – 2013 

Počátek nového programovacího období 2007 – 2013 je v současnosti jedním 

z nejdiskutovanějších evropských témat, které Česká republika pociťuje. Jedním 

z nejvýznamnějších aspektů období 2007 – 2013, o který se zajímá i širší veřejnost, je 

moţnost čerpání finančních prostředků z fondů EU. Proto, aby Česká republika úspěšně 

čerpala prostředky této pomoci, je zapotřebí splnit několik podmínek. 

První z nich je příprava strategických dokumentů, které vymezí priority a cíle,      

na jejichţ dosaţení budou prostředky vynakládány. Tyto dokumenty jiţ byly jednotlivými 

ministerstvy dokončeny a předloţeny Evropské komisi. [2] 

Druhou podmínkou jsou projektové záměry, jejichţ příprava je více závislá           

na samotné veřejnosti, neziskových organizacích, krajích, obcích a dalších subjektech. 

Projektovými záměry jsou myšleny nejen nápady, ale téţ schopnost formální přípravy 

přijatelného projektu a jeho následné řízení. Všechny subjekty jiţ mohou čerpat                

ze zkušeností z předchozího období a z publikací, které se touto tematikou zaobírají. [1] 

Cíle a oblasti podpory stanovené v rámci jednotlivých prioritních os vycházejí 

z národních strategických a koncepčních materiálů v dané oblasti, reflektující i integrační 

dimenzi EU a širší mezinárodní souvislosti. Při vytváření těchto strategických dokumentů 

byl respektován princip partnerství, byly konány pracovní semináře a proběhla 

meziresortní připomínková řízení. [1] 

2.1. Pavučina finančních zdrojů 

Mnoţství a účel pouţití finančních prostředků z EU se odvíjí od aktuálního 

vymezení regionální politiky Evropské unie. Regionální politika EU je souborem aktivit, 

nástrojů a prostředků, kterými se řídí státy Evropské unie a je součástí dlouhotrvajícího 

integračního procesu. Jejím cílem je zajistit srovnatelnou ţivotní úroveň obyvatel všech 

regionů v rámci Unie a členských států a sníţit rozdíly v hospodářské úrovni regionů 

s ohledem na jejich historické, kulturní a geografické odlišnosti. Regionální politika má dle 

principu solidarity podporovat směřování cílené pomoci do zaostávajících regionů nebo 

regionů s nevyhovující strukturou průmyslu, které jsou proto nuceny se přeorientovat       

na jiná odvětví. Prostřednictvím regionální politiky se podporují především 

konkurenceschopné, rozvojové a inovativní aktivity, coţ je dlouhodobě účinnější neţ 

například přímé dotace pro ohroţená odvětví. Strukturální fondy jsou nástrojem regionální 

politiky a měly by přispívat k ekonomické a sociální soudrţnosti. Toto je třeba si 

uvědomit, především při přípravě ţádosti o financování projektu. [2] 
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2.1.1. Programování evropské regionální politiky 

Regionální politiku charakterizují cykly, které se shodují s rozpočtovými obdobími 

EU. Tyto cykly jsou v současné době sedmileté. Celý programovací mechanismus začíná   

u Evropské komise (EK), která vytyčí před kaţdým obdobím tzv. cíle regionální politiky, 

které obecným způsobem definují, jakým způsobem, jakými prostředky a do kterých 

regionů budou směřovat finanční prostředky. Zároveň definuje výši jednotlivých příspěvků 

a jejich rozloţení v průběhu programového období. [2] 

Operační programy (OP) 

Operační programy jsou strategické dokumenty rámcově vymezené pro konkrétní 

oblast podpory (např. průmysl, infrastruktura) a tak poskytují ţadatelům základní 

informace, na co lze prostředky EU ţádat. OP ale nejsou izolované sektorové nebo 

regionální dokumenty, nýbrţ jsou nástrojem realizace národního strategického 

referenčního rámce, který vychází z národního rozvojového plánu (NRP) a politik 

jednotlivých států. Jejich působnost se vztahuje k jednotlivým cílům regionální politiky. 

[2] 

Následující schéma respektive obrázek č.1, znázorňuje hierarchii a členění 

jednotlivých strategických dokumentů, které určují a specifikují implementaci 

strukturálních fondů: 

 

Obr. č. 1 – Hierarchie a členění jednotlivých strategických dokumentů [14] 

OP se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance 

přidělené danému operačnímu programu vynaloţeny. Prioritní osy se dále skládají z oblastí 

podpory, případně i z podoblastí podpory (viz schéma). 
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Kaţdý subjekt, jenţ chce poţádat o finanční podporu z fondů EU, musí předloţit 

projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních programů jsou 

u tematicky zaměřených OP resortní ministerstva; u územně vymezených OP regionální 

rady regionů soudrţnosti, coţ jsou územní celky odpovídající jednomu nebo více českým 

krajům zřízené za účelem přijímání dotací z evropských fondů. [2] 

Projekt je dokumentem dokládajícím, jak aktivity ţadatele přispějí k cílům 

stanoveným v operačním programu a tím i k uskutečňování evropské politiky hospodářské 

a sociální soudrţnosti. Ţadatel proto musí znát prováděcí dokumenty operačního programu 

a řídit se jeho prioritními osami. Řídicí orgány operačních programů vyhlašují pravidelně 

časově vymezené výzvy k předkládání projektů v rámci jednotlivých prioritních os             

a oblastí podpory. [14] 

2.2. Regionální politika EU 2007 – 2013 

Evropská regionální politika, resp. politika soudrţnosti, je projevem určité 

solidarity na úrovni EU a má i nezanedbatelný význam při posilování společné identity. Při 

vzniku EHS (předchůdce EU, v roce 1958) se předpokládalo, ţe se většina regionálních 

problémů vyřeší všeobecným ekonomickým růstem, kterému vznik Společenství 

napomůţe. Současně se počítalo s tím, ţe integrace trhu zostří konkurenci a způsobí tak 

problémy zejména v oblastech s výraznou koncentrací starých průmyslových odvětví,        

a proto jim bude nutné poskytnout zvláštní pomoc. [1] 

Myšlenka kompenzace některých negativních důsledků vytvoření Společenství se 

tak stala jádrem první koncepce regionální politiky tehdejšího EHS a v jistých 

modifikacích se dochovala dodnes. Významným důvodem pro regionální politiku            

na úrovni EU je také rozpor mezi závaţností regionálních problémů a schopnostmi států 

tyto problémy řešit. Státy s největšími regionálními problémy si totiţ nemohou dovolit 

věnovat dostatečné prostředky na vlastní regionální politiku. Navíc existuje nebezpečí,     

ţe zaostávající regiony z nejméně vyspělých států neobstojí v ostré soutěţi o získání 

zahraničních investic. [2] 

V neposlední řadě nutnost existence regionální politiky EU vyplývá i z toho 

důvodu, ţe regionální problémy vlády často omlouvaly poskytováním dotací průmyslu, 

kterému tím pomáhaly v boji proti zahraniční konkurenci. Dotování soukromých podniků 

z veřejných zdrojů je zakázáno zakládacími smlouvami, přičemţ regionální politika je 

jednou z mála výjimek. [2] 

2.2.1. Strukturální fondy a Fond soudržnosti 

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu 

soudrţnosti. 
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Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak 

znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající 

průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například 

ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva 

strukturální fondy: 

a) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  

Podporovány jsou investiční projekty, jako např. výstavba silnic a ţeleznic, 

odstraňování ekologických zátěţí, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy 

koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, 

rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce 

kulturních památek, vyuţívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, 

ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava 

infrastruktury pro poskytování zdravotní péče atd. [14] 

b) Evropský sociální fond (ESF)  

Jsou podporovány neinvestiční  projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, 

speciální programy pro osoby se zdravotním postiţením, děti, mládeţ etnické menšiny       

a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro 

zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí sluţeb zaměstnanosti, rozvoj 

vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro 

vyuţívání ICT pro ţáky i učitele atd. [14] 

Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu 

rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj 

podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní 

infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, ţeleznice, vodní doprava, řízení 

silniční, ţelezniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu ţivotního prostředí. [14] 

2.2.2. Cíle regionální politiky 

V období 2007—2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichţ dosaţení má v 

evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím 

strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti vyčleněno 347 miliard eur (EU27). V tabulce č. 1 

jsou uvedeny částky, které EU vynakládá na strukturální politiku a objem financí, který je 

určen pro ČR. 

a) Cíl Konvergence  

Jedná se o podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II 

s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele niţším neţ 75 % průměru tohoto 

ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, 
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jejichţ hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je niţší neţ 90 % průměru tohoto 

ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České 

republice pod něj spadají všechny regiony soudrţnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. [14] 

b) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  

Jedná se o podporu regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují 

limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Netýká se Moravskoslezského kraje. 

c) Cíl Evropská územní spolupráce  

Jedná se o podporu přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III 

nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech 

regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny 

nejvýše 150 kilometrů. MSK tento cíl naplňuje spoluprácí s Polskou a Slovenskou 

republikou. 

Tab.č.1 – Rozdělení dotací podle cílů EU [14] 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 283 mld. € (cca 

6942,00 mld. Kč) 
81,54% 

25,88 mld. € (cca 

634,84 mld. Kč) 
96,98% 

Regionální 

konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

54,96 mld. € (cca 1 

348,17 mld. Kč) 
15,95% 

419,09 mil. € (cca 1

0,28 mld. Kč)   
1,56% 

Evropská územní 

spolupráce 

8,72 mld. € (cca 

213,90 mld. Kč) 
2,52% 

389,05 mil. € (cca 

9,54 mld. Kč) 
1,46% 

Celkem 347 mld. € 100 % 
26,69 mld. € (cca 

654,71 mld. Kč) 
100 % 

Pozn.: Přepočet dle směnného kurzu ke dni 24.2.2011(ČNB) - 1 EUR  = 24,53 CZK. 

V období 2007–2013 se České republice nabízí z evropských fondů 26,69 miliardy 

eur (viz. Tab. č. 1). Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibliţně čtyři miliardy 

eur, jelikoţ Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů z aktivit uskutečněných 

v rámci regionální politiky. Z grafického zpracování na obrázku č. 2 přehledně vidíme, ţe 

téměř veškeré prostředky putující do ČR jsou financovány v rámci cíle Konvergence. 

Prostředky, které jsou k dispozici pro splnění tohoto cíle, jsou totiţ vyuţívány všemi 

regiony ČR, vyjma Hl. m. Prahy. [14] 
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Obr.č.2 - Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007–2013 [14] 

2.2.3. Členění území pro regionální politiku 

Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území 

našeho státu zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více českých 

krajů. Evropská kohezní politika je totiţ směřována především do územních celků              

s počtem obyvatel pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protoţe české kraje 

těchto počtů obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudrţnosti, mezi něţ patří 

také  Moravskoslezsko, vedené regionálními radami regionů soudrţnosti. Toto členění     

na regiony soudrţnosti, kterým se říká v souladu s evropskou terminologií také NUTS II, 

pokrývá celou ČR mimo hlavní město. Na obrázku č. 3 jsou znázorněny regiony 

soudrţnosti ČR (NUTS2). [14] 

 

Obr.č.3 - Mapa ukazuje skladbu osmi regionů soudržnosti s dělením na okresy (NUTS II) [13] 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#nuts
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NUTS 

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech 

byla v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek 

(NUTS). V tabulce č. 2 jsou uvedena kritéria zařazení území do tzv. NUTS. 

Tab.č. 2 – Členění území do nomenklatur [14] 

Úroveň 
Doporučený minimální počet 

obyvatel 

Doporučený maximální počet 

obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS 

III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň 

členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je 

totiţ směřována podpora z fondů EU do MSK v cíli Konvergence. 

Kromě tří úrovní NUTS, ještě existují dvě niţší úrovně územněsprávního 

statistického členění, které však jiţ nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. 

Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU).  

2.3. Programy v období 2007 - 2013 

V období 2007–2013 je v České republice vyuţíváno 26 operačních programů, 

které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudrţnosti. 

Cíl konvergence 

Pro kaţdý Region soudrţnosti (NUTS II) je vytvořen regionální operační program   

s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur. Na ROP NUTS II Moravskolezsko byla 

přidělena částka 716,09 mil. eur. [16] 

Zde jsou uvedeny všechny tematické operační programy, z kterých můţe MSK 

čerpat. 

 OP Doprava; 

 OP Ţivotní prostředí; 

 OP Podnikání a inovace; 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace; 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost; 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 

 Integrovaný operační program; 

 OP Technická pomoc. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/b942baff-6b60-4771-8e51-55e093e4605f/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-f20ae93b4c6d/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/665a13aa-e1ff-484d-ab28-84e90b454c89/OP-Podnikani-a-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/977e2e36-937e-4432-afe7-165afd87e676/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d26c8d6a-821b-45df-9c9c-29a8a55f7e1e/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/bcccc738-7fb0-4742-9b90-b75ce4b28b2e/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ae5865d4-be4a-403d-9461-7ee797397a20/Integrovany-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/22ca76b9-61fd-48c6-afda-90e4e9846639/Operacni-program-Technicka-pomoc
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MSK má moţnost čerpat ze všech osmi tematických operačních programů               

s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard eur. 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Prostřednictvím tohoto cíle MSK finanční prostředky nevyuţívá, čerpá totiţ finance 

v rámci cíle Konvergence a Evropská územní spolupráce. 

Cíl Evropská územní spolupráce 

Subjekty MSK mohou vyuţívat především následujících dvou operačních 

programů. 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko; 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko. 

2.4. Evropský zemědělský fond pro oblast venkova (EAFRD) 

EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné 

zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouţí ke zvýšení konkurenceschopnosti 

zemědělství a lesnictví, zlepšení ţivotního prostředí a krajiny nebo kvality ţivota              

ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova. [1] 

V ČR jsou z něj hrazeny projekty předloţené do tzv. Programu rozvoje venkova 

ČR, jehoţ řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem 

Státní zemědělský intervenční fond. [1] 

2.4.1.  Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu rozvoje 

venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 a prováděcími 

pravidly uvedené normy. [1] 

Program také podporuje rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit              

ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, sníţit 

míru nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáleţitost obyvatel na venkově. [13] 

Tento dokument se především zaměřuje na konkrétní případ čerpání dotace 

z Evropského zemědělského fondu pro oblast venkova (EAFRD) s cílem osvětlit 

případným ţadatelům problematiku čerpání z fondů EU. Můţe poslouţit, také jako návod 

k úspěšnému přijetí dotace z EU. 

Ţadatel vyuţívá podpory z programu rozvoje venkova, který se člení na čtyři 

prioritní osy. Pro ţadatele o dotaci je důleţitá prioritní osa jedna, která se dále dělí na tři 

opatření. Zájemce o dotaci pak zajímá opatření na podporu vědomostí a zdokonalování 

lidského potenciálu. V tomto opatření je totiţ obsaţen program s názvem: Zahájení 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3b41b560-6b6c-4a29-bf1b-4a6e3c0be20e/OP-Preshranicni-spoluprace-Ceska-republika---Polsk
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0ea2b4d2-1977-417e-ad86-3b15b82e59ed/Program-preshranicni-spoluprace-Slovenska-republik
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rozcestnik/rozcestnik.html
http://www.mze.cz/
http://www.szif.cz/
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činnosti mladých zemědělců. Tento program motivoval zájemce pro podání ţádosti o 

dotaci. Podrobnější informace o tomto konkrétním programu jsou uvedeny v kapitole 4.2. 

2.5. Strukturální pomoc EU využitelná v Moravskoslezskému kraji 

Do Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko) plynou prostředky EU 

v rámci cíle Konvergence, Evropské územní spolupráce a prostřednictvím evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (viz. obrázek č. 4).  

 
Obr.č.4 - Rámec programových dokumentů 2007-2013 využitelných subjekty z MSK [12] 

2.5.1. Strukturální pomoc EU využitelná pro MSP v MSK 

Pro rozvoj malých a středních podniků je primárně určen OP Podnikání a Inovace. 

Do většiny prioritních os a jejich oblastí podpor se mohou angaţovat také velké podniky 

(nad 250 zaměstnanců). Podnikatelé se mohou také ucházet o některé dotace z jiných OP. 

Jde například o OP Ţivotní prostředí, kde se mohou ţádat dotace vedoucí ke sníţení 

ekologické zátěţe vyplývající z jejich činnosti. Tato práce se však zabývá především 

projektem, který je financován z programu Rozvoje venkova. 
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3. Charakteristika MSP 

Malé a střední podniky jsou kategorie podniků s relativně nízkým počtem 

zaměstnanců. Jednotlivé státy a instituce pouţívají pro definici této kategorie různá 

kritéria. Evropská unie za hranici povaţuje 250 zaměstnanců, zatímco ve Spojených 

státech je hranicí 500 zaměstnanců. V odborné literatuře se často setkáváme se 

zkratkami SME (Small and Medium Enterprise) nebo SMB (Small and Medium Business). 

3.1. Malé a střední podniky 

Sektor malého a středního podnikání (MSP) je významnou hnací silou 

podnikatelské sféry, růstu, inovací i konkurenceschopnosti. Hraje významnou roli při 

tvorbě pracovních příleţitostí a obecně je důleţitým faktorem sociální stability 

a hospodářského rozvoje. Tato úloha MSP ještě více vzrostla v době hospodářské krize. 

MSP byly v tomto období ekonomické recese na jednu stranu nejvíce postiţenou skupinou 

podnikatelů. Na druhou stranu je toto období pro MSP příleţitostí vyuţít své pruţnosti       

a nových příleţitostí v hledání trhů a výrobního programu. Prostředí malých a středních 

podniků je vhodné pro inovace, na které se jim ale často nedostává zdrojů.  

V České republice tvoří malé a střední podniky 99,83 % všech ekonomicky 

aktivních subjektů. MSP se podílejí 62,33 % na zaměstnanosti a 55,87 % na účetní přidané 

hodnotě v sektoru nefinanční sféry a domácností. 

U malých a středních podniků stále přetrvávají potíţe při získávání kapitálu, coţ je 

dáno mj. i omezenými moţnostmi jejich zajištění. Omezené zdroje financování rovněţ 

zmenšují moţnosti přístupu MSP na nové trhy a zavádění nových technologií. Je proto 

třeba cílených iniciativ, které by ulehčily rozvoj hospodářské činnosti malých a středních 

podniků, přizpůsobily se jejich potřebám a přispěly tak k vyuţití jejich potenciálu. 

3.1.1. Definice MSP 

Definice malých a středních podniků je vymezena v zákoně č. 47/2002 Sb.,             

o podpoře malého a středního podnikání, který přejímá definici MSP uvedenou v Příloze č. 

1 Nařízení Komise č. 800/2008. 

Podnikem se rozumí kaţdý subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu 

na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné 

a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo 

sdruţení, která běţně vykonávají hospodářskou činnost. [9] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
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Počet zaměstnanců a finanční prahy vymezující kategorie podniků jsou: 

a) kategorie mikropodniků, malých a středních podniků je sloţena z podniků, které 

zaměstnávají méně neţ 250 osob a jejichţ roční obrat nepřesahuje 50 milionů 

EUR, nebo jejichţ bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR, 

b) v rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny 

jako podniky, které zaměstnávají méně neţ 50 osob a jejichţ roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR, 

c) v rámci kategorie malých a středních podniků jsou mikropodniky vymezeny 

jako podniky, které zaměstnávají méně neţ 10 osob a jejichţ roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 

Pro snadnější představu je zde také následující tabulka č. 5, ve které jsou tyto 

kritéria znázorněna.  

 

Obr. č.5  -   Kritéria pro zařazení podniku mezi SME. V tabulce není zahrnuto kritérium 

nezávislosti  [9] 

3.1.2. Kritérium nezávislosti 

Doporučení Komise dále nově definuje tři druhy podniků podle vlastnické 

struktury, tzv. kritérium nezávislosti. Toto kritérium se vyuţívá při výpočtu počtu 

zaměstnanců a finančních hodnot. 

Toto kritérium definuje nezávislý podnik jako podnik, který nemá ţádná 

majetková ani hlasovací práva v jiných podnicích nebo vlastní méně neţ 25 % základního 

kapitálu či hlasovacích práv (podle toho, která z hodnot je větší) v jednom nebo několika 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_kapit%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_kapit%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_kapit%C3%A1l
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jiných podnicích, nebo naopak. V tomto případě podnik počítá pouze počet 
1
RPJ a finanční 

údaje z vlastní účetní uzávěrky. 

Partnerským podnikem se rozumí podnik, který vlastní 25–50 % základního 

kapitálu či hlasovacích práv v jiném podniku, nebo naopak. Potom se při výpočtu RPJ       

a finančních údajů z vlastní uzávěrky připočte i procentuální podíl hodnot partnerského 

podniku popřípadě i jeho propojeného podniku. 

Pakliţe podnik vlastní většinu hlasovacích práv v jiném podniku, pak jsou tyto 

podniky propojené podniky. Za propojený podnik se k RPJ a finančním údajům připočte 

100 % údajů propojeného podniku. 

3.2. Posouzení statutu MSP 

Pokud podnik v průběhu roku překročí počet zaměstnanců nebo sledovaný finanční 

strop, pak podnik svůj statut SME (z angl. Small and Medium Enterprise) neztratí. Podnik 

statut SME ztratí aţ tehdy, pokud by k překročení limitů došlo ve dvou po sobě jdoucích 

letech. Naopak velký podnik získá statut SME, pokud se ve dvou po sobě jdoucích letech 

dostane pod strop počtu zaměstnanců a finanční strop. 

Počet zaměstnanců je rozhodujícím kritériem a vyjadřuje se v ročních pracovních 

jednotkách (RPJ). Roční obrat představují příjmy z hospodářské činnosti sníţeny               

o vyplacené slevy a neměl by zahrnovat DPH a jiné nepřímé daně. Bilanční suma roční 

rozvahy představuje hodnotu hlavních aktiv podniku. [9] 

3.3. Výhody a nevýhody MSP 

Podnikání malých a středních podniků skýtá mnoho výhod, ale i nevýhod. Jejich 

základní charakteristika je uvedena v následujících kapitolách. 

Výhody MSP 

Mezi hlavní výhody malých a středních podniků patří: 

a) pruţné reagování na změny, 

b) inovativnost, 

                                                 

1
Pozn.: Počet zaměstnanců je rozhodujícím kritériem a vyjadřuje se v ročních 

pracovních jednotkách (RPJ). Zaměstnanci, kteří pro podnik pracovali na plný úvazek po 

celý rok, se započítají jako jedna RPJ. Pokud byl zaměstnanec zaměstnán na částečný 

pracovní úvazek, jako sezónní pracovník a zaměstnanci, kteří nepracovali pro podnik celý 

rok, se započítají jako zlomek. Učni a studenti se nezahrnují do počtu zaměstnanců. [9] 
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c) vytváření nových pracovních příleţitostí, 

d) rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí, 

e) jednoduchá, přehledná organizační struktura. 

Nevýhody MSP 

Hlavními nevýhodami v oblasti MSP mohou být především: 

a) omezené moţnosti zaměstnávání odborníků ve správě a řídících činností, 

b) vyšší intenzita práce a méně příznivé pracovní podmínky, 

c) omezené moţnosti získávání výhod z rozsahu produkce, 

d) omezené prostředky na propagaci a reklamu. 

Největšími nevýhodami marketingově řízených MSP jsou především problémy 

personálního charakteru: 

a) ředitel útvaru musí být kvalifikován po stránce marketingové i obchodní, 

b) jsou kladeny větší nároky na ostatní obchodníky, 

c) často dochází k potlačení marketingových aktivit ve prospěch čistého obchodu, 

d) v obchodním týmu musí být lidé zaměření kreativně i analyticky. 
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3.4. Vývoj počtu MSP v Moravskoslezském kraji 

V tabulce č. 3 je uvedena přesná evidence všech ekonomických subjektů v MSK. 

Z tabulky lze také vyčíst, o jaké formy subjektů se jedná nebo také kolik je evidováno 

ekonomických subjektů v kraji s různým počtem zaměstnanců. 

Tabulka č. 3 – Organizační statistika vybraných údajů v MSK[30] 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonom. subjekty celkem 229 242 231 783 235 648 240 486 241 103 245 290 

V tom fyzické osoby 192 488 193 539 195 008 197 025 194 923 197 069 

Z toho živnostníci 171 069 172 195 174 605 176 591 182 369 185 892 

Právnické osoby 36 754 38 244 40 640 43 461 46 180 48 221 

Z toho obchodní spol. 18 645 19 418 20 658 22 021 23 188 24 422 

Z toho s počtem zaměstnanců       

1 – 9 zaměstnanců 20 304 21 737 22 069 22 263 21 893 21 834 

10 – 49 zaměstnanců 4 617 4 693 4 777 4 824 4 704 4 456 

50 - 249 zaměstnanců 1 048 1 107 1 136 1 167 1 127 1 082 

Nad 250 zaměstnanců 195 209 221 231 223 233 

Z výše umístěné tabulky vidíme nepatrný, avšak kaţdoroční růst počtu 

ekonomických subjektů v MSK. Subjekty, kde bychom brali v úvahu pouze kritérium 

počet zaměstnanců a řadili je tak mezi MSP, je však za poslední roky, co do jejich počtu, 

pozorovatelný mírný pokles.  Je pravděpodobné, ţe je to následek finanční krize, která 

postihla ČR, především v roce 2009 a její dozvuky přetrvávají dodnes. 



Petr Piroš: Analýza vyuţití strukturální pomoci EU 

 

2012                                                                                                                                      17 

 

4. Analýza využití strukturální pomoci EU 

V programovacím období 2007-2013 mohou malí a střední podnikatelé čerpat 

dotace prostřednictvím několika operačních programů či fondů. Jejich moţnosti čerpání 

jsou však v mnoha případech omezeny a s porovnáním s jinými subjekty, pro něţ jsou 

dotace určeny, je jejich podíl na stavu čerpání zanedbatelný. To však neplatí pro operační 

program PODNIKÁNÍ A INOVACE, kde se MSP mohou angaţovat ve všech jeho osách 

či podporách. MSP mohou také ţádat o dotaci pomocí Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (EAFRD). Tato práce je zaměřena právě na moţnost čerpání z tohoto 

fondu, kde je uveden příklad úspěšného projektu, na jehoţ realizaci byly evropské peníze 

uvolněny.  

4.1 Analýza čerpání dotací z EU v Moravskoslezském kraji 

Analýza popisuje konkrétní projekt, jeho strukturu, náleţitosti a celkový průběh 

projektu spojeným s poskytnutím dotace z EU. Dále se analýza zabývá stavem počtu 

schválených projektů a výši schválené finanční podpory pro MSK z OP Podnikání             

a inovace. Za účelem zjištění postavení MSK v rámci České republiky (ČR) bylo pro tento 

operační program stanoveno komparační kritérium alikvotního podílu MSK k ostatním 

jednotkám NUTS 2, které odpovídá 1/7 (14,3 %) a vychází z předpokladu, ţe regiony 

soudrţnosti NUTS 2, administrativně určené pro statistické účely EU, odpovídají 

rovnoměrnému územnímu rozdělení. [5] 

Finanční nástroje, které jsou předmětem analýzy, pomocí níţ MSP ţádají o dotaci: 
 Evropský zemědělský fond pro oblast venkova (EAFRD) 

 OP Podnikání a inovace 

4.2.  Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Toto specifické opatření je spojeno se strategickým cílem zlepšení 

konkurenceschopnosti zemědělství. Zaměřuje se na podporu rozvoje dynamického 

podnikání u zemědělců v niţší věkové kategorii a tím bude příznivě ovlivňovat věkovou 

strukturu zemědělců. Bude tak působit proti odchodu mladých pracovníků ze zemědělství   

a zlepšovat procento zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Projekt je realizován na 

celém území ČR, mimo hl. města Prahy. [13] 

Podpora je zaměřena na stimulaci zahájení podnikání mladých zemědělců. Doba 

pro zachování účelu podpory činí 5 let. Podpora se poskytuje na základě podnikatelského 

záměru, jehoţ posouzení provádí akreditovaná platební agentura - SZIF. Cílem je podpora 

mladých zemědělců a strukturálních změn,rozvoj znalostí a zvýšení lidského potenciálu a 

zvýšení konkurenceschopnosti. [13] 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rozcestnik/rozcestnik.html
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/
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4.2.1. Podmínky poskytnutí podpory 

Podmínky poskytnutí podpory jsou: 

 projekt musí být v souladu s příslušnou právní úpravou, 

 pro kaţdý schválený projekt se můţe pouţít pouze jeden zdroj financování             

ze zdrojů EU,  

 ţadatel předloţí podnikatelský záměr na rozvoj své zemědělské činnosti, ve kterém  

bude uvedeno minimálně: 

1. Popis plánovaného rozvoje zemědělské činnosti,  

 zaměření činnosti (předmět podnikání, hlavní podnikatelské aktivity      

a jejich struktura) 

 současná ekonomicko-finanční situace ţadatele 

 místo podnikání  

 popis produktů a zajištění marketingu 

2. Rozpočet podnikatelského záměru, včetně finančního plánu, 

3. Plán investic (zaměření a rozsah investic, harmonogram pořízení, případně 

uvaţovaný leasing a doba splatnosti), 

4. Časový harmonogram podnikatelského záměru, 

5. Personální zajištění (počet vytvářených pracovních míst, způsob řízení firmy 

apod.) a odborná způsobilost ţadatele, 

6. Informace, zda podnikatelský záměr navazuje na podporu z opatření I.3.3.  

 ţadatel splňuje odbornou způsobilost. V případě potřeby můţe být poskytnuta lhůta 

maximálně 36 měsíců od schválení podpory ke splnění podmínky odborné 

způsobilosti, pokud je toto uvedeno v podnikatelském záměru.  

Podporu na zahájení činnosti mladých zemědělců je moţné doplňovat podporou     

z opatření I.3.3. – Předčasné ukončení zemědělské činnosti. 

4.2.2. Kategorie příjemců podpory 

Zemědělský podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a za účelem dosaţení zisku, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje 

zemědělskou činnost poprvé. [13] 

Způsobilé výdaje 

Podporu lze poskytnout na: 

 investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně 

nezbytných manipulačních ploch, pro ţivočišnou výrobu – podpora se týká chovu 

skotu, prasat, ovcí, koz, koní, drůbeţe a včelařství, 
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 výstavbu nebo rekonstrukci ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, 

 výstavbu nebo rekonstrukci skladovacích prostor pro druhotné produkty ţivočišné  

výroby, 

 výstavbu nebo rekonstrukci skladovacích prostor pro objemná krmiva, 

 investice do techniky a technologií pro ţivočišnou výrobu – podpora se týká chovu 

skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeţe, 

 investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb) pro 

rostlinnou výrobu, včetně: 

 výstavby či rekonstrukce skladovacích prostor pro produkty rostlinné výroby, 

 výstavby či rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur, 

 výstavby nezbytných manipulačních ploch, 

 investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu, 

 stavební a technologické investice do zpracování a vyuţití záměrně pěstované         

i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně 

nezbytných manipulačních ploch, nákup půdy, 

 investice do techniky pro tvorbu a údrţbu krajiny. 

4.2.3. Forma a výše podpory 

Podpora bude poskytnuta ve dvou splátkách, a to po schválení ţádosti a po 

posouzení realizace podnikatelského záměru. Výše první splátky je max. 500 000 Kč po 

posouzení podnikatelského plánu a podpisu Dohody. Výše druhé splátky je dopočet do 

poţadované výše částky, max. však 40 000 EUR. Druhá splátka bude vyplacena po 

uzavření účetního roku, ve kterém byla předloţena Ţádost o dotaci, a po předloţení 

Ţádosti o proplacení (závěrečném zúčtování), nejpozději však 18 měsíců od podpisu 

Dohody. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných 

zdrojů. Podpora bude poskytnuta do maximální výše  40 000 € za období 2007 - 2013. 

Celkově je na tuto oblast podpory vyčleněno 57 659 843 € v období let 2007 – 2013. 

4.3. Příklad úspěšného čerpání dotace 

V následující kapitole je uveden příklad úspěšného čerpání dotace z opatření 1.3.2. 

Zahájení činnosti mladých zemědělců. Oblast podpory a moţnost čerpání dotace 

z uvedeného titulu motivovala níţe uvedený subjekt natolik, ţe zahájil podnikatelskou 

činnost. Tímto splnil první stanovenou podmínku pro moţnost čerpání dotace. Následovalo 

podrobné prostudování příslušné dokumentace a zpracování podnikatelského plánu. 

Zpracování podnikatelského plánu bylo provedeno ţadatelem samostatně, bez odborné 

pomoci. Vystačil si s informacemi a předlohami, které jsou prezentovány na portálu 
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státního zemědělského intervenčního fondu (SFIZ). Ţadatel postupoval podle daných 

pravidel a úspěšně vytvořil podnikatelský plán, na jehoţ základě mu byla dotace přidělena. 

4.3.1. Podnikatelský plán 

Ţadatel zpracoval podnikatelský plán, na jehoţ základě mu byla přidělena dotace.  

Zájemce o dotaci postupoval při realizaci podnikatelského plánu podle stanovené 

osnovy, kterou vyhledal na webových stánkách Státního zemědělského intervenčního 

fondu. 

Osnova podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán 

1. Stručný a výstižný název podnikatelského plánu 

2. Žadatel 

2.1 Zpracovatel projektu 

3.  Popis podnikatelského plánu 

3.1 Návaznost na opatření 1.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

3.2 Přehled majetku souvisejícího se zahájením činnosti 

3.3 Realizace podnikatelského plánu 

3.4 Technické řešení podnikatelského plánu 

3.4.1 Technické řešení stavby 

3.5 Minimální zemědělská kvalifikace 

3.6 Výsledky podnikatelského plánu 

Zpracovaný podnikatelský plán podle této osnovy se nachází v příloze č.1. 

Ţadatel tedy poţaduje dotaci na koupi nového traktoru a na opravu střechy stávající 

zemědělské budovy. Ţadatel také navazuje na opatření 1.3.3. Předčasné ukončení 

zemědělské činnosti. Důvodem je především zvýšení šancí na poţadovanou dotaci. 

Tento vytvořený podnikatelský plán je posuzován příslušným orgánem (státní 

zemědělský intervenční fond). Podle míry splnění preferenčních kritérií je projekt 

obodován, a pokud splňuje podmínky k udělení dotace, je také schválen. Preferenční 

kritéria se nachází v příloze č. 2. 
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4.3.2. Metodika výpočtu finančního zdraví 

Pro výše uvedeného ţadatele výpočet finančního zdraví podniku není relevantní, 

protoţe jeho začátek podnikatelské činnosti se váţe na dobu podání ţádosti o dotaci, tedy 

na začátek roku 2009. Pokud byl podnik zaloţen nebo zemědělec zahájil činnost v období 

před podáním ţádosti o dotaci, pak dokládá pro účely přijetí dotace vyhodnocení 

finančního zdraví za poslední tři roky své činnosti, minimálně za dva roky podnikání 

(pokud zemědělec zahájil svou činnost dva roky před podáním ţádosti). 

Postup výpočtu finančního zdraví (FZ) 

Pro vyhodnocení finančního zdraví se pouţívá devět ekonomických ukazatelů 

finanční analýzy, kterým jsou podle dosaţeného výsledku přiděleny body, které jsou 

uvedeny v příloze č. 2. Posouzení FZ se provádí za poslední tři „účetně― uzavřené roky, tj. 

tři po sobě navazující období předcházející roku podání ţádosti. Vzhledem k nutnosti 

doloţit zároveň Daňová přiznání ověřená Finančním úřadem, lze s ohledem na platnou 

právní úpravu (zejména zákon o daních z příjmů) akceptovat tři poslední období (fiskální 

roky), za které je podáno Daňové přiznání u místně příslušného správce daně, přičemţ 

poslední řádné Daňové přiznání musí předcházet nejdéle roku podání ţádosti. 

Výpočet se provede pro kaţdý rok a výsledný počet bodů pro posouzení je 

aritmetickým průměrem. Finanční zdraví je také taxativně obodováno. Celkově je moţné 

dosáhnout maximálně 31 bodů, pro splnění podmínky FZ (jakoţto kritéria způsobilosti) je 

zapotřebí získat minimálně 15,01 bodů. [13] 

Požadované dokumenty 

Rozdíl v poţadovaných dokumentech předkládaných SFIF vyplývá z toho, zda-li si 

ţadatel vede účetnictví nebo daňovou evidenci.  

a) Účetnictví 

 Rozvaha (Bilance), 

 Výkaz zisku a ztráty, 

 V případě zjednodušeného (zkráceného) rozsahu účetnictví, Dodatkovou tabulku, 

 Daňové přiznání ověřené Finančním úřadem (včetně případných dodatečných nebo 

opravných přiznání). 

b) Daňová evidence 

 Daňové přiznání ověřené Finančním úřadem (včetně případných dodatečných nebo 

opravných přiznání), 

 Formulář Daňová evidence. 

Ekonomické ukazatele a v případě vedení účetnictví 

1) Výnosnost aktiv (ROA); 
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2) Dlouhodobá rentabilita; 

3) Přidaná hodnota/vstupy; 

4) Rentabilita výkonů z cash flow; 

5) Celková zadluţenost; 

6) Úrokové krytí; 

7) Doba splatnosti dluhů, z cash flow; 

8) Krytí zásob ČPK; 

9) Celková likvidita. 

Výpočet ekonomických ukazatelů a bodové hodnocení jsou uvedeny viz. příloha 

č.3. 

Ekonomické ukazatele a v případě vedení daňové evidence 

Daňová evidence je určena pro ty subjekty, které nejsou účetní jednotkou ve smyslu 

Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly 

účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, není 

účastníkem sdruţení a není zapsán v Obchodním rejstříku, jinak přecházejí na podvojné 

účetnictví. 

1) Rentabilita celkového majetku; 

2) Rentabilita vlastních zdrojů; 

3) Celková zadluţenost; 

4) Krytí dlouhodobého majetku (DM); 

5) Podíl výdajů na 1 Kč příjmů; 

6) Doba obratu zásob; 

7) Obrátkovost majetku; 

8) ,,Likvidita―; 

9) Doba splatnosti závazků. 

  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Subjekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok


Petr Piroš: Analýza vyuţití strukturální pomoci EU 

 

2012                                                                                                                                      23 

 

 

 

 

 

 

Mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele a bodové ohodnocení jsou uvedeny v příloze č. 4. 

4.3.3. Další povinnosti žadatele ucházejícího se o dotaci 

Pro podávání ţádosti o dotaci vytvoření podnikatelského plánu nestačí. Je k němu 

zapotřebí přiloţit řadu dokumentů. Jejich výčet je uveden níţe. Poté bude ţádost o dotaci 

kompletní a příjemce podpory můţe konečně ţádat o dotaci na příslušném úřadě (SZIF). 

Sídlo státního zemědělského intervenčního fondu, které má v kompetenci přijetí ţádosti 

z regionu soudrţnosti Moravskoslezsko se nachází v Opavě. 

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci  

1) Jeden výtisk podnikatelského plánu– originál. 

2) Čestné prohlášení dle závazného vzoru  – originál. 

3) Čestné prohlášení, ţe ţadatel zahajuje činnost poprvé dle závazného vzoru – originál. 

4) V případě, ţe projekt podléhá řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné 

stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, na jehoţ 

základě lze projekt realizovat. Příloha bude poţadována pouze v případě, kdy předmětem 

dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy - originál nebo úředně ověřená kopie, 

moţno vrátit ţadateli. 

5) V případě, ţe pro realizaci projektu není třeba stavební povolení nebo ohlášení stavby či 

jiné opatření stavebního úřadu, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení ţadatele 

(doporučuje se toto čestné prohlášení zkonzultovat se stavebním úřadem nebo si vyţádat 

stanovisko stavebního úřadu, ţe na daný projekt není dle zákona č. 183/2006 Sb.,               

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zapotřebí stavební povolení, ohlášení ani jiné opatření stavebního úřadu). Příloha bude 
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poţadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba 

stavby/budovy – originál. 

6) Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo 

stavebnímu řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými 

prováděcími předpisy. Příloha bude poţadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je 

rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy – prostá kopie. 

7) V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová 

dokumentace připojená k ohlášení stavby – prostá kopie. 

8) Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická 

dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo ohlášení stavby. 

Příloha bude poţadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo 

výstavba stavby/budovy – prostá kopie. 

9) Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, 

ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy. Příloha bude 

poţadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba 

stavby/budovy, popř. nákup stavby/budovy – prostá kopie. 

10) Doklad o dosaţení minimální zemědělské kvalifikace – prostá kopie. 

11) Podnikatelský plán dle osnovy v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve 

formátu *.doc,*.pdf). 

12) Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh. 

V Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty, 

jsou uvedeny další nepovinné dokumenty. Potencionální ţadatel si je musí prostudovat,     

a pokud se dokumenty vztahují na jeho podnikatelský záměr, je nutné je přiloţit k ţádosti    

o dotaci. 

Z výše uvedených informací lze usoudit, ţe poţadovaných dokumentů pro podání 

ţádostí je poměrně mnoho, na druhou stranu řadu potřebných předloh dokumentů ţadatel 

nalezne v souboru informací vydaném ministerstvem zemědělství s názvem: Pravidla, 

kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Program u rozvoje 

venkova ČR na období 2007 – 2013. Viz. [13]. 

Ţadatel Ivo Havránek podával ţádost o dotaci se všemi náleţitostmi v únoru 2010. 

Ţádost o dotaci mu byla schválena. Poté byl ţadatel písemně vyzván k podpisu dohody. 

Ten se uskutečnil 19.5.2010. Příjemce dotace musel spolu s tímto podpisem doloţit další 

náleţitosti. viz. níţe. 

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody (Žádost byla schválena) jsou: 
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1) Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele – úředně ověřená kopie. 

2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví ţadatele, na který bude 

ţadateli poskytnuta dotace – prostá kopie. 

3) Doklad o dosaţení minimální zemědělské kvalifikace – prostá kopie 

4) Potvrzení finančního úřadu, ţe ţadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním 

úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší neţ datum zaregistrování Ţádosti            

o dotaci – prostá kopie. 

Po splnění těchto podmínek jiţ mohla být ţadateli vyplacena první splátka obnosu 

dotace ve výši 500 000 Kč. Tak se také stalo v červnu roku 2010. Ţadatel obdrţel část 

prostředků k realizaci svého podnikatelského záměru. Zbývající částku financoval formou 

půjčky od svého otce. Ţadatel měl i další moţností dofinancování svého záměru. A to 

například formou splátek přímo od výrobce zakoupeného traktoru nebo formou půjčky 

z banky.  Nejvýhodnější však byla pro ţadatele půjčka od otce. Realizace projektu čili 

rekonstrukce střechy probíhala od doby schválení dotace, tedy května 2009 aţ do konce 

roku 2009. Nákup traktoru pak proběhl v únoru 2010. Ţadatel tímto úspěšně realizoval 

svůj podnikatelský plán a je způsobilý poţádat o proplácení druhé části dotace. Ţadatel za 

účelem proplacení druhé splátky dotace musí doloţit další dokumenty, především 

souvisejících s realizací projektu. 

Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení 

Povinné přílohy budou předkládány v rozsahu investic pokrývajících částku dotace. 

1) Účetní/daňové doklady související s realizací podnikatelského plánu (např.faktury, 

paragony) - originál nebo úředně ověřená kopie (moţno vrátit příjemci dotace). 

2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu, vč. smlouvy        

o vlastnictví účtu, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, neţ který je uveden             

v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) – prostá 

kopie. 

3) Doklad o dosaţení minimální zemědělské kvalifikace. 

4) Soupis stavebních prací s výkazem výměr a poloţkový rozpočet. V případě zahrnutí 

stavebních prací do celkových způsobilých výdajů je maximálním způsobilým výdajem 

aktuální cena uvedena v Katalogu cen stavebních prací (RTS, a.s. Brno) k datu podpisu 

smlouvy s dodavatelem – prostá kopie. 

5) V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení shody. 

Při kontrole na místě musí být ţadatel schopen předloţit technickou dokumentaci               

k výrobku k nahlédnutí - prostá kopie. 
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6) Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o uţívání stavby podle zákona     

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů- originál nebo úředně ověřená kopie (moţno vrátit příjemci dotace), 

nebo čestné prohlášení příjemce, ţe pro uţívání stavby dle daného projektu není v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí - originál. 

7) Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, 

který příjemce dotace obdrţel při podpisu Dohody. Formuláře jsou zveřejněny na 

internetových stránkách SZIF. 

8) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům – originál, formuláře jsou 

zveřejněny na internetových stránkách SZIF. 

9) Základní ekonomické informace poţadované pro posouzení podnikatelského plánu 

ţadatele předkládané po uzavření účetního roku, ve kterém byla předloţena Ţádost            

o dotaci (platí pouze pro Ţádosti o proplacení předkládané do 31.7.). 

a) účetnictví: 

 rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce – prostá kopie, 

 daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) za dobu existence podniku včetně 

všech případných dodatků předloţených finančnímu úřadu – prostá kopie, 

 dodatková tabulka (pro ţadatele se zjednodušeným rozsahem účetnictví, dle 

závazného vzoru  za relevantní roky – originál, 

b) daňová evidence: 

 vyplněný formulář daňové evidence/Universální tabulka (dle závazného vzoru) - 

originál, 

 daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) existence podniku včetně všech 

případných dodatků, předloţených finančnímu úřadu – prostá kopie. 

10) V případě, ţe příjemce získal bodové zvýhodnění za vyuţívání a obnovu existující 

stavby a neměnil se půdorys a/nebo polohopis stavby - potvrzení technického dozoru 

stavebníka, ţe stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací,    

a ţe v průběhu realizace stavby nedošlo ke změně půdorysných rozměrů objektů – originál 

nebo úředně ověřená kopie. 

11) V případě, ţe ţadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční 

kritérium Ţadatel v rámci podnikatelského plánu bude od termínu podání Ţádosti o dotaci 

do předloţení Ţádosti o proplacení pořizovat investice nad rámec přiznané dotace 40.000 

EUR v rámci opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců - účetní/daňové doklady 

související s pořízením investic - originál nebo úředně ověřená kopie (moţno vrátit 

příjemci dotace). 
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Aby byla ţadateli proplácena druhá splátka dotace, musel doloţit příslušné 

přílohy,viz. výše a dále podepsat ţádost o proplacení. U ţadatele, v místě bydliště, byla 

kontrola z SZIF, která mapovala stav realizace projektu a kontrolovala zda-li ţadatel 

splňuje všechny podmínky, které dokládal. Kontrola se konala v říjnu 2010, druhá splátka 

proběhla několik dní po inspekční kontrole, v říjnu 2010. Tímto dnem ţadatel obdrţel 

celou částku dotace, která dohromady činí 40 000 € (1 058 600 Kč). Přepočet podle kurzu 

ČNB k 31.12.2009. 

Po realizaci projektu je žadatel povinen předložit ještě tyto dokumenty:  

1) Doklad o dosaţení minimální zemědělské kvalifikace– prostá kopie. 

2) Základní ekonomické informace poţadované pro posouzení podnikatelského plánu 

ţadatele předkládané po uzavření účetního roku, ve kterém byla předloţena Ţádost            

o dotaci, dále po uzavření druhého účetního roku (za první a druhý účetní rok), po uzavření 

třetího účetního roku (za první, druhý a třetí účetní rok), po uzavření čtvrtého účetního 

roku (za druhý, třetí a čtvrtý účetní rok) a pátého účetního roku (za třetí, čtvrtý a pátý 

účetní rok): 

a) účetnictví: 

 rozvaha (bilance) a výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce za poslední tři 

účetně uzavřené roky – prostá kopie, 

 daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) za dobu existence podniku včetně 

všech případných dodatků předloţených finančnímu úřadu – prostá kopie, 

 dodatková tabulka (pro ţadatele se zjednodušeným rozsahem účetnictví, dle 

závazného vzoru za relevantní roky - originál, 

b) daňová evidence: 

 vyplněný formulář daňové evidence/Universální tabulka (dle závazného vzoru) za 

poslední tři účetně uzavřené roky – originál, 

 daňová přiznání (potvrzená finančním úřadem) za období posledních tří let 

existence podniku včetně všech případných dodatků, předloţených finančnímu 

úřadu – prostá kopie. 

3) Formulář prokazující podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby po dobu vázanosti 

realizace podnikatelského plánu - originál. 

4) V případě, ţe ţadatel/příjemce dotace získal bodové zvýhodnění za preferenční 

kritérium Ţadatel v rámci svého podnikatelského plánu převezme a doloţí příslušnými 

doklady ve lhůtě 36 měsíců od zaregistrování ţádosti o dotaci zemědělský podnik            

od jiného zemědělského podnikatele staršího 55-ti let a nepřevzal podnik v rámci opatření 

I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti 
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 doklad, ţe zemědělec, který předává podnik byl vyřazen z evidence zemědělského 

podnikatele – potvrzení o vyřazení z evidence zem. podnikatele - originál nebo 

úředně ověřená kopie, 

 doklad o vynětí zemědělce, který předává podnik z evidence půdy - originál nebo 

úředně ověřená kopie. 

Od podání ţádosti aţ po vyplacení celkové částky dotace předkládaného subjektu 

uplynulo dvacet měsíců. 

4.4. OP Podnikání a inovace 

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské 

praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál            

a vyuţívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umoţňuje 

zkvalitňování infrastruktury a sluţeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky 

a vědeckovýzkumnými institucemi. MSP mohou ţádat o podporu ve všech oblastech 

podpory. Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. [14] 

Od počátku realizace OPPI bylo k datu 31.12.2012 v MSK schváleno 1 589 

projektů v hodnotě 10,4 mld. Kč, coţ představuje 15,6% podíl Moravskoslezského kraje na 

čerpání finančních prostředků z OPPI. [3] 

4.4.1. Čerpání dotací v jednotlivých prioritních osách OPPI 

Následující tabulky uvádí přehled počtu schválených projektů, včetně výše 

schválené finanční podpory v ČR i v MSK k 31. 12. 2011 v jednotlivých prioritních osách 

a v jednotlivých programech. 

 

 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/35c9a704-8015-4170-895e-15ba3b7d3482/Kontakty
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Tabulka č. 4: Počet a podíl schválených projektů a výše schválené finanční podpory[3] 

Prioritní osa 

 

Celková 

alokace (mil. 

Kč)  

 

Počet schválených projektů  

Výše schválené finanční podpory (mil. Kč)  

MSK ČR 

Podíl 

MSK 

(%) 

MSK ČR 

Podíl 

MSK 

(%) 

1 – Vznik firem  2 343  4  85  4,7  13,6  101,4  13,4  

2 – Rozvoj firem  19 641  1 059  4 717  22,5  5 015,3  28 021,6  17,9  

3 – Efektivní 

energie  

7 208  95  693  13,7  1 021,1  7 156,8  14,3  

4 – Inovace  20 145  138  1 238  11,1  1943,8  16 790,4  11,6  

5 – Prostředí pro 

podnikání a 

inovace  

31 893  154  1 019  15,1  2341,6  14 104,3  16,6  

6 – Sluţby pro 

rozvoj podnikání  

6 208  139  1 134  12,3  87,5  698,9  12,5  

Celkem  87 438  1 589  8 886  17,9  10 422,9  66 873,4  15,6  

Podle prováděcího dokumentu operačního programu podnikání a inovace, se 

mohou MSP stát příjemci podpory ve všech prioritních osách, oblastech a podoblastech 

podpory. 

V PO (Prioritní osa) 1 Vznik firem je podpora poskytována prakticky pouze 

prostřednictvím programu Start ve formě bezúročného úvěru. V tomto programu byly 

schváleny k 31. 12. 2011 v MSK 4 ţádosti v celkové výši 13,6 mil. Příjemci podpory jsou 

drobní podnikatelé do 10 zaměstnanců (mikropodniky). [3] 

V PO 2 Rozvoj firem jiţ bylo za MSK schváleno celkem 1 059 projektů v celkové 

hodnotě 5 015,3 mil. Kč. Nejţádanějším programem, v rámci osy 2, je dle počtu 

schválených projektů i výše schválené finanční podpory program Rozvoj, a to z důvodů 

zaměření programu, kritérií, jednoduchosti ţádosti a platby. Příjemci podpory jsou v 

případě investic do nových výrobních technologií malé a střední podniky. V případě 

podpory rozvoje strategických a ICT sluţeb jsou příjemci podpory i velké podniky. [3] 

V PO 3 Efektivní energie bylo za MSK schváleno 95 projektů v hodnotě 1 021,1 

mil. Kč. Program Eko-energie se do povědomí ţadatelům dostal díky podpoře na 

zateplování objektů. Podmínky nejsou tak obtíţné jako u jiných programů. Příjemci 

podpory mohou být opět MSP. [3] 

V PO 4 Inovace je za MSK objem schválené finanční podpory 1 943,8 mil. Kč u 

138 projektů (120 projektů v programu Inovace a 18 projektů v programu Potenciál). 

Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty – MSP i velké podniky, v případě podpory 

patentových aktivit rovněţ veřejné výzkumné instituce, vysoké školy či fyzické osoby. [3] 
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V PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace bylo za MSK schváleno 154 projektů (7 

projektů v programu Spolupráce, 6 projektů v programu Prosperita, 46 projektů                  

v programu Školicí střediska a 95 projektů v programu Nemovitosti) v celkové hodnotě      

2 341,6 mil. Kč. V prioritní ose 5, v oblastech podpory 5.1 a 5.2, se příjemcem podpory 

můţe stát široké spektrum subjektů, mezi nimi také MSP. [3] 

V PO 6 Sluţby pro rozvoj podnikání bylo za MSK schváleno celkem 139 projektů 

(46 projektů v programu Poradenství a 93 projektů v programu Marketing) v celkové 

hodnotě 87,6 mil. Kč. Ţádost o podporu mohou předkládat také MSP. [3] 

Do tabulky č. 5 jsou začleněny všechny prioritní osy a oblasti podpory OP 

Podnikání a inovace a přehledně je znázorněn stav jejich čerpání za MSK. 
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Tabulka č.5: Počet schválených projektů a výše schválené finanční podpory v ČR a v MSK.[3] 

 ČR MSK 

č. Prioritní osa /program 

Počet 

schválených 

projektů 

∑ 

schválené 

podpory 

[mil.] 

Počet 

schválenýc

h projektů 

Podíl

MSK

v 

[%] 

KK 

∑ 

schválené 

podpory 

[mil.] 

Podíl 

MSK 

v 

[%] 

KK 

1 Vznik firem 85  101,4 4 4,7 ▼ 13,6 13,4 ▼ 

1.1 

Podpora začínajícím 

podnikatelům 
85 101,4 16 18,8 ▲ 13,6 13,4 ▼ 

Start 85 101,4 16 18,8 ▲ 13,6 13,4 ▼ 

1.2 

Vyuţití nových finančních 

nástrojů 
0 0 0   0   

Jeremie 0 0 0   0   

2 Rozvoj firem 4717 28 021,56 1 059 22,5 ▲ 5 015,33 17,9 ▲ 

2.1 

Bankovní  nástroje podpory 

MSP 
2 385 14 231,7 597 25 ▲ 2 032 14,3 ▲ 

Progres 375 2 938,6 26 6,9 ▼ 263,6 9 ▼ 

Záruka 2 010 11 293,1 571 28,4 ▲ 1 768,4 15,7 ▲ 

2.2 

Podpora nových výrobních 

technologií, ICT a vybraných 

strategických sluţeb 

2 332 13 789,86 462 19,8 ▲ 2 983,33 21,6 ▲ 

Rozvoj 1 047 7 345,563 275 26,3 ▲ 1 972,16 26,8 ▲ 

ICT a SS 296 4 312, 104 59 19,9 ▲ 749,818 17,4 ▲ 

ICT v podnicích 989 2 132,193 128 12,9 ▼ 261,343 12,3 ▼ 

3 Efektivní energie 693 7 156,802 95 13,7 ▼ 1 021,11 14,3 ▼ 

3.1 

Úspory energie a obnovitelné 

zdroje energie 
693 7 156,802 95 13,7 ▼ 1 021,11 14,3 ▼ 

Eko - energie 693 7 156,802 95 13,7 ▼ 1 021,11 14,3 ▼ 

4 Inovace 1 238 16 790,403 138 11,1 ▼ 1 943,82 11,6 ▼ 

4.1 

Zvyšování inovační výkonnosti 

podniků 
989 13 017,088 120 12,1 ▼ 1 721,76 13,2 ▼ 

Inovace 989 13 017,088 120 12,1 ▼ 1 721,76 13,2 ▼ 

4.2 

Kapacity pro průmyslový 

výzkum a vývoj 
249 3 773,315 18 7,2 ▼ 222,057 5,9 ▼ 

Potenciál 249 3 773,315 18 7,2 ▼ 222,057 5,9 ▼ 

5 
Prostředí pro podnikání a 

inovace 
1 019 14 104,263 154 15,1 ▲ 2 341,62 16,6 ▲ 

5.1 

Platformy a spolupráce 70 2 923,548 13 18,6 ▲ 653,992 22,4 ▲ 

Spolupráce 46 933,678 7 15,2 ▲ 178,194 19,1 ▲ 

Prosperita 24 1 989,87 6 25 ▲ 475,798 23,9 ▲ 

5.2 

Infrastruktura pro rozvoj 

lidských zdrojů 
308 2 174,113 46 14,9 ▲ 224,893 10,3 ▼ 

Školící střediska 308 2 174,113 46 14,9 ▲ 224,893 10,3 ▼ 

5.3 
Infrastruktura pro podnikání 641 9 006,602 95 14,8 ▲ 1 462,73 16,2 ▲ 

Nemovitosti 641 9 006,602 95 14,8 ▲ 1 462,73 16,2 ▲ 

6 Služby pro rozvoj  podnikání 1 134 698,888 139 12,3 ▼ 87,517 12,5 ▼ 

6.1 
Podpora poradenských sluţeb 360 109,680 46 12,8 ▼ 12,819 11,7 ▼ 

Poradenství 360 109,680 46 12,8 ▼ 12,819 11,7 ▼ 

6.2 

Podpora marketingových 

sluţeb 
774 589,208 93 12 ▼ 74,698 12,7 ▼ 

Marketing 774 589,208 93 12 ▼ 74,698 12,7 ▼ 

Celkem 8 886 66 873,316 1 589 17,9 ▲ 10 423 15,6 ▲ 
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4.4.2. Vyhodnocení OPPI z hlediska čerpání finančních prostředků 
v MSK 

Nadprůměrné čerpání subjekty v MSK bylo identifikováno v programu Rozvoj, 

Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických sluţeb, Platformy a 

spolupráce, Prosperita. Nejvyšší podíl čerpání dotací v MSK vykazuje program Rozvoj 

(26,8 %) . Mírně nadprůměrné je také čerpání v programu Bankovní  nástroje podpory 

MSP, Záruka, ICT a SS, Infrastruktura pro podnikání, Nemovitosti, Spolupráce. [3] 

Na druhou stranu malý zájem a nízká míra čerpání se týká programů Podpora 

začínajícím podnikatelům a Start,  Progres, Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj a 

Potenciál. Mírně podprůměrné je také čerpání např. v programech Podpora začínajícím 

podnikatelům a Start, Zvyšování inovační výkonnosti podniků, Inovace,  Školící střediska 

a Poradenství. 

Z OP Podnikání a inovace, který byl vytvořen především pro rozvoj MSP, 

doputovalo do MSK k 31.12.2011 dohromady 10,4 mld. Kč. Tato částka představuje 15,6 

% podíl na celkové schválené finanční podpoře v ČR. Z pohledu komparačního kritéria 

(14,3), je tedy čerpání mírně nadprůměrné. 

Nízké čerpání je zřejmě způsobeno těmito důvody:  

a) Program Inovace – Projekt a Patent  

 dlouhodobé podceňování investic do inovačních aktivit zejména ze strany MSP,  

 ne kaţdá firma chce inovovat, není potřeba provádět aktivity ve výzkumu a vývoji,  

 přísná výběrová kritéria přijatelnosti projektů, řada firem se často snaţí 

uskutečňovat inovační aktivity bez ţádosti o dotaci,  

 malý zájem MSP o nákup patentů, průmyslových a uţitných vzorů a ochranných 

známek z důvodu vysoké ceny.  

b) Program Potenciál  

 neexistence koncepce výzkumu a vývoje v dlouhodobém horizontu ve většině 

MSP,  

 nedostatek finančních prostředků na aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.  

c) Programy Start a Progres  

 Podnikatelské subjekty upřednostňují dotační financování před úvěrovým. 

Poskytnuté bankovní úvěry a záruky ze strany ČMZRB (zejména v případě 

začínajících firem) nejsou pro komerční banky dostatečné.  

d) Program ICT v podnicích  
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 dlouhodobé podceňování investic do sofistikovaných ICT firmami (zejména MSP), 

firmy investují především do obnovy hardwaru a standardních softwarů.  
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5. Návrhy a doporučení 

Pokud se zaměříme na Operační program Podnikání a inovace (OPPI), je zřejmé,   

ţe k 31.12.2010 míra čerpání podle komparačního kritéria dosahuje mírného nadprůměru 

čerpání finančních zdrojů k ostatním regionům soudrţnosti ČR. Můţeme tedy s mírným 

optimismem konstatovat, ţe ze strany relevantních subjektů je o tento program určený 

předně MSP či začínajícím podnikatelům poměrně zájem.  

Na druhou stranu můţeme pozorovat velké nedostatky a zároveň potenciál 

v moţnosti čerpání finančních prostředků v prioritní ose číslo 4 – Inovace. Tady totiţ podíl 

čerpání některých programů nedosahuje ani 6 %. Stále poměrně nízký je také zájem o 

prostředky z prioritní osy číslo 1 – Vznik firem. Zde je tento podíl pouhých okolo 13 %. 

Toto nedostatečné čerpání můţeme v případě prioritní osy číslo 1 – Vznik firem připsat na 

vrub tomu, ţe bankovní úvěry a záruky ze strany ČMZRB jsou pro komerční banky 

nedostatečné. Dále se můţeme domnívat, jak je pro začínající podnikatele těţké projít 

martýriem procesů k získání dotace. Je zapotřebí těmto subjektům uspořádat odborné 

semináře na téma strukturálních fondů a zasvětit je do této problematiky. 

V prioritní ose číslo 4 – Inovace, můţeme jako hlavní problémy identifikovat 

zejména dlouhodobé podceňování investování do inovačních aktivit zejména ze strany 

MSP, firmy nevidí potřebu provádět aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, přes přísná 

výběrová kritéria se řada firem snaţí uskutečňovat inovační aktivity bez ţádosti o dotaci, 

z důvodů vysoké ceny je také nízký zájem MSP o nákup patentů, průmyslových a uţitných 

vzorů a ochranných známek. [3] 

5.1. Návrh opatření ke zvýšení zájmu MSP o prostředky EU 

 Je nutné informovat potencionální ţadatele a provádět pravidelný monitoring 

vyhlašovaných výzev v jednotlivých OP na stránce www.jestejesance.eu. Jejich 

zveřejňování má na starosti Agentura regionálního rozvoje (ARR). [3] 

ARR má na starosti spolu s řídícími orgány (ŘO) či zprostředkujícím subjektem 

(ZS) v závislosti na vyhlašovaných výzvách v jednotlivých OP projednat moţnost pořádání 

seminářů pro potenciální ţadatele v Ostravě a nabídnout ŘO nebo ZS organizační 

zabezpečení semináře. [3] 

ARR ve spolupráci s příslušnými řídícími orgány musí také v závislosti na 

vyhlašovaných výzvách oslovit jednotlivé subjekty s návrhem uspořádání osobní 

konzultace k dané výzvě přímo v Ostravě a toto organizačně zabezpečit. [3] 

Je také zapotřebí nadále provádět analýzy „Míra čerpání Strukturálních fondů         

v Moravskoslezském kraji― v pravidelných pololetních intervalech. [3] 

http://www.jestejesance.eu/
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Pro malé a střední podniky je největší problém velká administrativní zátěţ spojená 

jak se začátkem podnikatelské činnosti, tak s čerpáním dotací z fondů EU. Proto je tudíţ 

nutné zjednodušit a zrychlit celý proces přidělování dotací.  

Aby se celý systém zjednodušil a zrychlil je zapotřebí zvýšeného úsilí především 

Ministerstva průmyslu a obchodu, které je ústředním orgánem státní správy a přímo řídí 

různé instituce. Tyto instituce totiţ hrají významnou roli při přímé či nepřímé podpoře 

podnikatelů. Jedná se především o Českou obchodní inspekci, Agenturu pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest, Agenturu pro podporu obchodu CzechTrade, Českou 

exportní banku, Exportní pojišťovací a garanční společnost, Českomoravskou exportní a 

rozvojovou banku, českou energetickou agenturu atd. 

Ze strany komerčních bank je důleţitá pokračující spolupráce s Evropskou 

investiční bankou. Komerční banky díky této spolupráci poskytují především malým a 

středním podnikům zvýhodněné úvěry. Pro podporu MSP je stěţejní tuto spolupráci 

prohlubovat, tedy zvyšovat objem finančních prostředků, které pak mohou MSP vyuţít pro 

svůj samotný vznik a rozvoj. 

5.2. Zhodnocení projektu 

Na tomto projektu lze vidět, jestli se EU daří plnit jeden z jejich cílů – podpora 

MSP pro větší konkurenceschopnost a zaměstnanost. Dotační program podpora mladým 

zemědělcům podnítil ţadatelův zájem natolik, ţe začal podnikat sám. Vypracoval 

podnikatelský plán, zkompletoval všechny potřebné podklady. Po celou dobu se řídil 

podmínkami a instrukcemi, které nalezl v příslušné dokumentaci. viz. [13]. Projekt            

na koupi nového traktoru a rekonstrukci střechy hospodářské budovy byl schválen v plném 

rozsahu a ţadateli byla přidělena finanční částka 40 000 €.(1 058 600 Kč). Od podání 

ţádosti aţ po vyplacení celé částky dotace uplynulo dvacet měsíců. 

Ţadatel o dotaci vidí největší problém v administrativní náročnosti. Několikrát mu 

byla ţádost poslána zpět k dopracování, coţ bylo velice časově náročné. Podle jeho slov se 

kaţdý ţadatel o dotaci musí především obrnit trpělivostí. I přes mnoho povinností a úkonů, 

které jsou se získáním dotace spjaty, by ţadatele neodradily k podání nové ţádosti o dotaci. 
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6. Závěr 

Tato práce charakterizuje EU z pohledu moţnosti čerpání dotací z jejich fondů. 

Cílem je analyzovat vyuţití strukturální pomoci EU pro rozvoj malých a středních podniků 

v Moravskoslezském kraji. Nejvhodnějším řešením pro pochopení této problematiky je 

prezentace konkrétního jiţ vyřešeného projektu, kterému byla poskytnuta dotace z EU. Pro 

tyto účely byl vybrán projekt, na jehoţ realizaci byly zapotřebí finanční prostředky EU. 

Přesněji byl financován prostřednictvím programu Rozvoje venkova z dotačního titulu 

podpora mladým zemědělcům, který je vyčleněn z  Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova. Tento specifický projekt je zajímavý z několika hledisek. Ţadatel, který je 

tvůrcem a předkladatelem tohoto projektu se za účelem realizace a moţnosti získat dotaci 

z EU rozhodl zahájit podnikatelskou činnost. Jinými slovy řečeno, s pomocí EU se ţadatel 

stal ze zaměstnance osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), potaţmo také 

potencionálním zaměstnavatelem. Další pozoruhodný poznatek, který vyplývá z analýzy 

daného projektu je ten, ţe příjemce podpory si se zpracováním a vyřízením dotace poradil 

sám a nevyhledal odbornou pomoc. Tato skutečnost dokazuje reálnou moţnost čerpání 

dotace pro kaţdého občana, který má o dotaci skutečný zájem. Projekt je v analýze 

popisován od jeho vzniku aţ po jeho realizaci se všemi jeho náleţitostmi, které jsou 

potřebné k získání dotace. Předmětem pro získání dotace v tomto případě je traktor na 

provozování zemědělské činnosti a rekonstrukce budovy spjatou s podnikáním. Projekt byl 

schválen a ţadateli byla udělena evropská dotace v maximální moţné výši, tedy 40 000 € 

(1 058 600) Kč).  Doba od podání ţádosti aţ po poskytnutí celkové částky dotace je dvacet 

měsíců. 

Druhá část analýzy se věnuje Operačnímu programu Podnikání a inovace. Jedná se 

o operační program z řady operačních programů vytvořených pro čerpání finančních 

prostředků z EU. Tento operační program je pro podporu MSP zcela klíčový, proto je zde 

uveden.  Tento operační program je financován prostřednictvím strukturálních fondů EU. 

Jde o jediný program, z kterého mohou čerpat MSP v celém jeho rozsahu. Analýza se 

zaměřuje a udává počet projektů a míru čerpání podnikatelských subjektů 

v Moravskoslezském kraji. Při vyhodnocení stavu čerpání z OP Podnikání a inovace se 

došlo k závěru, ţe stav čerpání zdrojů z EU je celkově mírně nadprůměrný s porovnáním 

s ostatními regiony soudrţnosti. Z analýzy je jasně patrné, v kterých oblastech operačního 

programu je čerpání finančních prostředků nedostatečné a v kterých oblastech je naopak 

nadprůměrné. Byly zjištěny velké rezervy v míře čerpání v oblasti inovací a podpory a také 

vzniku a rozvoji nových firem. V závěrečných částech práce jsou uvedeny předpoklady 

tohoto nedostatečného čerpání a opatření, kterými by se stávající stav mohl zlepšit. 
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Je všeobecně známo, ţe oblast podpory malých a středních podniků je pro celou 

společnost zcela klíčová. Pro pozitivní ekonomický vývoj celé ČR bude podpora směřující 

k těmto subjektům zásadní.  
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